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قابل توجه سرمایه گذاران و مدیران اشخاص حقوقی

سرمایه گذاران و نیز اشخاص حقیقی سرمایه گذار در قالب شخص حقوقی ، برای انجام اصویل تر  
امور تجاری شخصی خود وهمچننی برای انجام امور بیزنسی در خارج از کشور، نیازمند استفاده 
از خدمات وکیل رسمی و قانونی آشنا به مقررات قانونی و تجاری آن کشورهستند تا با استفاده از 
خدمات مشاوره ای ونظارتی وکیل بتوانند به اهداف خود برسند . تجربه نزدیک به دو دهه وکالت 
در امارات ، ثابت کرده که عمده دلیل تضرر اشخاصی که نابودی سرمایه آنها را به همراه داشته و 
ایضًا   لطمات حیثیتی شدیدی  به آنها  وارد کرده از این جهت بوده که آنها برای انجام اموراتشان  
به  اعتماد  اساس  بر  انتخابشان  بعضًا  و  اند  نبوده  برخوردار  متخصص  قانونی  وکالی  خدمات  از 
اشخاص فاقد سمت قانونی بوده که بصورت غری حرفه ای توسط واسطه ها معرفی شده و توانسته 
اند خودشان را به عنوان مجری متخصص جلوه داده و از این رهگذر با هدف های منفعت طلبانه  
موجبات خسارت به صاحبان سرمایه را فراهم نموده اند واین در حایل است که منطق و درایت 
مدیران و سرمایه گذاران ایجاب می کند که قبل از هر گونه اقدامی در خارج از کشوربا شناسایی 
وکالی رسمی و قانونی مجرب آن کشور، از خدمات وکالتی ، نظارتی آنها استفاده کنند نه اینکه 
بدون تحقیق و صرفًا با معرفی دیگران ، سرمایه خود را با ثبت شرکت به اسم آنها ، به ایشان سرپده 
و خود مسری این خسارت را هموار کنند، فلذا با معرفی مجموعه وکالتی حقوقی ما ) راشد بن عرب 
محامون و مستشارون قانونیون ( در دبی که با دارا بودن مجوز قانونی رسمی و با ترکیب وکالی 
متخصص در کلیه زمینه های وکالتی ،خدمات متنوعی را ارایه می دهند  از شما دعوت می نمائیم 

تا ضمن تماس ، از خدمات حقوقی ما برخوردار شوید.

 وکالت در دعاوی جزایی ، حقوقی ، خانوادگی

 وکالت در قضایای اینرتپل

 وکالت در تنظیم بیزنس پلن های قانونی – تجاری 
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بنابر تحقیقات پلیس دبی، یک جوان ۲۴ ســاله که ســعی داشــته بود دوســت دخــرت خود را با 
اســتفاده از روســری خفه کند و او را به قتل رساند، دستگری شد! این فرد جوان پس از تالش در 
قتل دوست دخرتش از محل حادثه فرار کرده زیرا تصور می کرد او فوت کرده است. این حادثه 
در حــایل فاش شــد که قربانی پس از به هوش آمدن با پلیس تمــاس گرفت. فرد مذکور به اتهام 
اقــدام بــه قتل عمد به دادگاه جنایی دبی ارجاع شــد . طبق قانون مجــازات اتحادی امارات 

متحده عربی، جرم مرتکب شده، قابل مجازات است.

دادســتانی اتحادى تأیید کرد که ســیگار کشــیدن در وســایل نقلیه عمومی و خصوصی و اماکن 
بســته در حضور کودک یکی از اقدامات ممنوعه مطابق با قانون حقوق کودک و دیما اســت. 
همچنــنی افزودنــد که فــروش یا تالش بــرای فروش دخانیات یــا محصوالت آن بــه كودك نیز 
ممنوع اســت و فروشــنده حق دارد از خریدار بخواهد شــواهدی مبنی بر رسیدن او به سن ١٨ 

سالگی ارائه دهد.

دستگریی فردی به جرم تالش در قتل دوست دخرتش

جریمه ١0000 درهمی برای سیگار کشیدن در وسیله نقلیه 
در حضور کودک

اخبار اقنونی

جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.
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پلیــس ابوظبــی ، بــا همکاری مرکــز پیگــریی و کنرتل  ابوظبــی، فیلم 
راننــده ای که مرتکب چندین تخلف راهنمایی و رانندگی شــده اســت 
را پخــش کرد. تخلفاتی مانند عدم اســتفاده از چراغ راهنمای گردش 
به چپ و راســت هنگام تغیری جهت وسیله نقلیه و سبقت از شانه جاده 
)مســری ویژه اضطــراری(، محــدوده ای که بــرای توقف وســایل نقلیه 
در مواقــع ضــروری و بدون اختالل در تردد وســایل نقلیه تعینی شــده 
اســت. اداره ترافیــک و گشــت در بخــش عملیات مرکــزی از رانندگان 
می خواهد که از مســری ویژه تعینی شــده برای موارد اضطراری و وسایل 
نقلیه اضطراری سبقت نگریند، این امر باعث افزایش سرعت دسرتسی 
آمبوالنــس بــه محل حادثــه و کمک بــه مجروحان و نجــات جان آنها 
می شود. طبق ماده ۴۲ قانون ترافیک اتحادی، سبقت در مسری ویژه و 

اضطراری جاده ١000 درهم و ۶ بلک پوینت جریمه دارد.

بر اســاس ماده ۲ قانون شــماره )۵( مصوب ســال ۲0١۲ هر شــخصی از 
برنامه های فیلرت شــكن اســتفاده و به سایت های اینرتنتی و برنامه های 
ارتباط جمعی، كه توســط اداره مخابرات امارات فیلرت گردیده، ورود و 

یا استفاده نماید مرتكب به حبس تا سقف
 ٦ مــاه و جریمــه نقدی فی مابــنی ١00،000 ایل ۳00،000 درهم مجازات 

خواهد شد.

اداره کل گمــرک ابوظبی با هماهنگی مقامات ذیصالح در امارات 
موفق شــد تالش برای قاچاق مواد مخدر به کشــور را خنثی کند و 
۳٨.۷0 کیلوگرم مواد مخدر کریستال را که به روش جدید و ابتکاری 

در ظرفی در یک کامیون مخفی شده بود کشف و ضبط کرد.

بر اساس ماده ١۵۶ قانون احوال شخصیه امارات سن حضانت مادر 
برای فرزند ذكور )١١ سال( و برای فرزند دخرت )١۳ سال( می باشد 
و بعد از سن قانونی مقرره دادگاه صالحیت ادامه حضانت مادر را 

مشخص می نماید.

جریمه ۴00 درهمی برای سرعت پاینی 
در خیابان های دبی

جریمه ١000 درهمی برای سبقت از 
مسری اضطراری در جاده های امارات

مجازات اخاذی الکرتونیکی در امارات 

مجازات استفاده از فیلرتشکن در امارات

گمرک ابوظبی ۳٨/۷0 کیلوگرم مواد 
مخدر کریستال کشف و ضبط کرد

حضانت در قانون امارات متحده عربی

 دادســتان عمومــی اعالم کــرد که مطابق مــاده ١۶ قانــون فرمان 
شــماره ۵ فدراســیون ســال ۲0١۲ در زمینه مبارزه با جرایم فناوری 
اطالعــات و اصالحات آن، هرکســی که با اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی شــخص دیگری را تهدید کند که مجبور 
به انجام یا خودداری از انجام عملی شود یا از او باج خواهی کند، 
به مجازات حبس برای حداکثر دو ســال و جریمه حداقل ۲۵0،000 
درهــم و حداکثــر ۵00،000 درهــم یا هــر یک از ایــن دو مجازات 
محکوم می شــود. در صورت تهدید به ارتــکاب جرم یا تخلف در 
موارد ناشایســت یا ناموسی، مجازات حبس برای حداکثر ده سال 

خواهد بود.

رانندگــی آهســته در دبی می توانــد به اندازه رانندگی پر ســرعت 
خطرناک باشد.

مردم تصور می کنند که ســرعت غریمجاز مخاطره آمیز و نادرســت 
اســت ، اما حقیقت این است که رانندگان کند می توانند بر جریان 
ایمــن ترافیک تأثری بگذارند و باعث تصادف شــوند. افرادی که به 
صورت فوق آهســته رانندگی می کنند و اصطالحا الک پشــت های 
جــاده نامیده می شــوند، با حرکت آهســته و خســته کننده ی خود 
رانندگان دیگر را وادار می ســازند که به قصد گرفنت سبقت حرکات 
خطرنــاک انجام دهند. طبــق قانون راهنمایــی و رانندگی دبی، 
افرادی که با سرعت کم در مسری )الین( چپ حرکت می کنند، ۴00 
درهم جریمه می شــوند. راه دادن به رانندگان دیگر در الین چپ 
در هر صورتی ضروری است، حتی اگر مشغول رانندگی با حداکثر 
ســرعت مجاز باشــید. رانندگی به طوری که باعث به خطر افتادن 
جان و امنیت ســایر عابرین جاده باشد جریمۀ ۲000 درهمی دارد. 
عدم حفظ فاصلۀ کافی )ایمنی( میان خودروها نیز می تواند منجر 

به جریمۀ ۴00 درهمی شود.

اخبار قانونی
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به موجب ماده ۵١ قانون راهنمايی و رانندگی اتحادی كشــور امارات متحده عربی، اگر شــخصی بدون داشنت گواهينامه رانندگی كند، به حبس 
۳ ماه و يا ۵000 درهم جريمه نقدی محكوم می شود.

بر اســاس قانون آينی دادرسی كشــور امارات متحده عربی، پرونده های كيفری در ۷ مورد بسته 
خواهند شد :
١. فوت متهم

۲. صدور حكم قطعی و نهايی
۳. رضايت شاكی در بعضی از پرونده ها

٤. عفو عمومی
٥. الغاء قانونی كه فعل متهم را جرم دانسته بود

٦. گذشــت ۳0 ســال از جرائم جنايات به جزء موارد حدود، قصاص، ديات و مجازات اعدام و 
يا حبس ابد

۷. گذشت ۷ سال از جرائم جنحه

 مجازات توهنی و استفاده از الفاظ ركيک به صورت مستقيم در قانون مجازات های امارات 
متحده عربی حداكثر يكسال حبس و يا ١0 هزار درهم جريمه نقدی می باشد با وجود اينكه 
استفاده از الفاظ فوق در فضای مجازی در قانون جرائم الكرتونيکی امارات حداكثر حبس ١0 

سال و جريمه نقدی بنی ۲۵0 ایل ۵00 هزار درهم تعينی شده است.

مجازات رانندگی بدون گواهینامه در امارات متحده عربی

موارد الغاء صادره پرونده های کیفری در امارات :

مجازات توهنی و استفاده از الفاظ رکیک در امارات

 مسئولیت مالک جدید الیسنس در صورت انتقال الیسنس در امارات متحده عربی چیست؟

مجازات استفاده از وسایل ارتباطی برای آزار دیگران

مطابــق مــاده ١۲۶ قانــون تنظیم روابــط کار ) قانون تنظيــم عالقات عمل( 
امــارات، کــه در مورد شــرکت های خصوصی اعمال می شــود وقتی صاحب 
يك اليســنس موسســه فردية آنرا را به شــخص دیگری واگذار می کند، همه 
قراردادهــای کاری جــاری همچنان معترب هســتند و مالــک قدیم همچنان 
مســئول پرداخــت حقوق کارکنان برای مدت شــش ماه پــس از تاریخ انتقال 
مالکیــت اســت و بعــد از آن دوره، مالــک جدیــد مســئول پرداخت حقوق 

كارمندان است.

مطابق ماده ۷۲ فرمان قانون اتحادى امارات متحده عربی شــماره ۳ ســال ۲00۳ که بخش 
ارتباطات از راه دور و اصالحات آن را تنظیم می کند، مجازات استفاده از وسایل ارتباطی 
بــرای آزار دیگــران را به حبس به مدت بیش از یک ســال و ١ میلیون درهم جريمه نقدى یا 
یکی از این دو مجازات اعالم كرده است. هرکسی که از تجهیزات مخابراتی برای توهنی، 
ناراحتی و آســیب رســاندن به احساســات دیگران یا بــه منظور غریقانونی دیگر اســتفاده 
می کنــد. هرکــس که محتوای هرگونه ارتباط، پیام تلفنی یــا هرگونه خدمات مخابراتی را 
بدون حق کپی، افشا یا توزیع کند، خواه برای صاحب پروانه کار کند یا با او رابطه ای داشته 

باشد که او را وادار به مشاهده محتوای هر یک از خدمات مخابراتی پیام تلفنی کند.

اخبار قانونی
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اداره ترافیک و گشت پلیس ابوظبی در نیمه اول امسال ۲۷،0۷۶ مورد 
انحراف ناگهانی خودرو که ناشی از حواس پرتی در هنگام رانندگی 

بوده را ثبت نموده است.
انحــراف ناگهانی وســيله نقليه جزء تخلفــات خطرناک طبقه بندی 

می شود، زیرا منجر به مرگ و جراحات شدید در جاده ها می شود.
انحراف ناگهانی وســيله نقلیه ممکن است به دلیل استفاده از گوشی 
همــراه و یا صحبــت کردن راننده با همراهان خود باشــد که منجر به 
حــواس پرتی و در نتيجــه انحراف خودرو و عواقــب جدی و جربان 
ناپذير می شود . مطابق با بند )۳۲( قواننی و رویه های کنرتل ترافیک 
شــماره ١۷٨ ســال ۲0١۷،  انحراف ناگهانی وســيله نقليــه در جاده به 
دليــل حواس پرتــی راننده به هر طريقی که صورت گرفته باشــد، ٨00 

درهم جریمه نقدی و ۴ بلک پوينت دارد.

دادستانی کل با انتشار یک ویدیوی آموزشی در حساب خود در شبکه های اجتماعی، 
در مورد جریمه کمک به مجرم در فرار از عدالت، با علم به وقوع جریمه؛ هشدار داد.

دادســتانی کل اعالم نمود؛ طبق مــاده ۲٨۷ قانون عقوبت های اتحادی، کســی که با 
علــم به وقوع جریمه  به مجرم، در فرار از عدالت یا پنهان نمودن یکی از ادله جریمه 
یا دادن اطالعات غلط مربوط به جریمه که از عدم صحت آن ها اطالع داشته باشد، یا 
به روش های دیگر به مجرم کمک کند، طبق احکام آتی محاکمه می شــود : اگر کسی 
که از عدالت فرار کرده باشــد، متهم به جنایتی باشــد که عقوبت آن اعدام است، حکم 

شخص خاطی زندان است و در حالت های دیگر، زندان و جریمه خواهد بود .

طبق ماده ۳۳۹ قانون اتحادی امارات متحده عربی؛ آســیب رساندن 
به یک فرد با هر وسیله ای که منجر به ناتوانی و آسیب جسمی در وی 

شود تا یک سال حبس و ١0 هزار درهم جریمه دارد.
در صورتی که آسیب جسمی منجر به سقط جننی در یک خانم باردار 

شود، فرد با اشد مجازات محکوم می شود.

۳000 درهــم و توقيف خــودرو جریمه ی رانندگانی اســت که خودروهای 
خود را برای مدت طوالنی در مکان های عمومی رها کرده و ظاهر شهر 

را مخدوش کرده اند.
شهرداری ابوظبی گفت برچسب اطالع رسانِی ۳ روزه، باید پس از نظارت 
دقیــق بــر روی خودروهای رها شــده نصب شــود و اگــر در مهلِت کاری 

اقدامی صورت نگرفته باشد، وسیله نقلیه با یدک کش حمل می شود.

در امــارات متحده عربی رانندگی با یک وســیله نقلیــه بدون اجازه 
مالک می تواند راننده را با مشکل مواجه کند، ضمن اينکه دادستانی 
عمومی به مردم یادآوری کرده، طبق قواننی کشور استفاده از خودرو 

بدون اجازه ی مالک جرم محسوب می شود.
مطابق ماده ۳۹۴ قانون مجازات، هرکسی خودرو یا موتوری را بدون 
اجازه یا تایید مالک اســتفاده کند با حداکثر یک سال بازداشت و یا 

جریمه ی حداکثر ده هزار درهمی روبه رو می شود.
پیش از این، دادســتانی عمومی به مردم یادآوری کرده بود که با هیچ 
وســیله نقلیه موتــوری در جاده ها رانندگی نکنید مگــر اینکه دارای 
مجوز معترب باشــند و هر کســی که چننی اقدامی را انجام دهد ممکن 
اســت با جریمه ای تا ســقف ۵0،000 درهم و یا حداکثر سه ماه زندان 

مواجه شود.

عقوبت هر کسی که از وقوع جریمه اطالع داشته 
باشد و به مجرم در فرار از قانون کمک کند

جريمۀ انحراف ناگهانی خودرو در اثر 
حواس پرتی رانندگان

تا يک سال حبس و ١0 هزار درهم جريمه 
برای رانندگی  بدون اجازۀ مالک خودرو 

مجازات آسیب جسمی به افراد جريمه ی خودروهای کثیف در ابوظبی

اخبار قانونی
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پلیس شــارجه به رانندگان هشدار داده است که سبقت 
از اتوبوس های مدرســه و نادیــده گرفنت عالئم توقف 
روی اتوبــوس می توانــد منجر به تصادفــات جدی و 
کشــته و زخمــی شــدن دانــش آمــوزان شــود. چننی 
تخلفاتــی منجــر بــه مجازات هــای ١000 درهمی و ١0 

امتیاز سیاه می شود.

دادســتان عمومــی ابوظبــی از طریق توئیتی که در حســاب خود در شــبکه های 
اجتماعــی ارســال کرده اســت، حــق تحصیل کــودک و مجازات عــدم ثبت نام 
کودک را در یک موسســه آموزشــی مطابق قانون حقوق کودک "ودیما" اعالم 
کرده اســت. او توضیح داد که بر اســاس ماده ۳١ قانون حقوق کودک )ودیما(، 
هــر کودک حق تحصیل دارد و دولت براســاس قواننی موجود، برای دســتیابی 
بــه فرصت های برابر بــرای همه کودکان تــالش می کند. وی افزود، بر اســاس 
مــاده ۳۵ همــنی قانون، برای سرپرســت کودک ممنوع اســت که کــودک را در 
معرض ولگردی، رســیدگی نکردن به امور او، ثبت نام نکردن او در یک موسسه 
آموزشی یا ترک تحصیل بدون دلیل در مرحله تحصیل اجباری رها کند. هرکس 
ایــن قواننی را نقض کند، مطابق ماده ۶0 بــا حبس یا جریمه حداقل ۵000 درهم 
مجازات می شــود. هدف دادســتانی عمومــی ارتقای فرهنــگ حقوقی در بنی 

اعضای جامعه است.

اداره اتحــادی هویــت و شــهروندی بــه مشــرتیان خود هشــدار داد کــه قربانی 
ایمیل های جعلی نشــوند. همچننی از مشــرتیان خواســته شــده تا مطمئن شوند 
که ایمیل هــای دریافتی حامــل نام دولــت باشــد، )ica.gov.ae(.به منظور 
جلوگریی از هرگونه جرایم الکرتونیکی مشــکوک که هدف آن ها آسیب رساندن 
به کاربران از طریق لینک های جعلی منتســب به مقامات است، وزارت بهداشت 
ابوظبی در یکی از حســاب های خود، اخطاری را منتشــر کرده است که شخصی 
تحــت نــام وزارت بهداشــت ابوظبــی از مردم خواســته تــا اطالعاتــی در مورد 

حساب های بانکی و کارت های اعتباری خود ارائه دهند.

پلیس ابوظبی از رانندگان خواست هنگام نمایش تابلوی عالمت توقف اتوبوس 
مدرســه وســایل نقلیه خــود را به طــور کامل متوقــف کننــد. در جاده های یک 
خطــه، رانندگان در هر دو جهت باید در فاصله حداقــل پنج مرتی توقف کنند. 
در جاده هــای دو طرفه، راننــده ای که در همان جهت اتوبــوس حرکت می کند 
باید در فاصله حداقل پنج مرتی اتوبوس مدرسه توقف کند. بر اساس ماده )۹١( 
قانون اتحــادی، رانندگانی که عالئــم "توقف" اتوبوس های مدرســه را نادیده 

بگریند، ١00 درهم و ١0 بلک پوینت جریمه می شوند.

هشدار اداره اتحادی هویت و 
شهروندی در مورد ایمیل های جعلی

جریمه ١00 درهمی 
برای رعایت نکردن 
قواننی راهنمایی و 

رانندگی يــک زندانی در دبــی به اتهــام حمله به هــم زندانی 
خــود با میلــه آهنی به دو ســال زندان بيشــرت محکوم 
شــد. ایــن زندانی با ضربه زدن به ســر این مرد، وى را 
بیهوش كرد. گزارش پزشــکی از بیمارستان راشد نشان 
مى دهد که وی در نتیجه این حادثه به طور مرتب دچار 
ســردرد مى شــود. قربانی می گوید: "من روی تخت 
نشســته بــودم که مــرا غافلگری کردنــد و یکــی از آنها با 
جسم محکمی به سرم کوبید." حکم اصلی متهم با در 
نظر گرفنت آخرین حکم دادگاه، دو ســال دیگر تمدید 

می شود.

 ۲ سال حبس بیشرت برای درگریی 
و نزاع در زندان

جریمه ١000 درهمی برای سبقت 
گرفنت از اتوبوس مدرسه

 جریمه و مجازات محروم کردن کودکان از تحصیل

جهت اطالع از قوانین ایران و امارات به وب سایت www.ghadr.com مراجعه منایید.
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خدمــات اجتماعــی تعهد محکوم علیه بــرای انجام یکــی از اقدامات 
عمومی اســت که با تصمیم شــورای وزیران تعینی مى شود. این امر در 
یکی از موسساتی انجام می شود که با تصمیم وزیر دادگسرتی در توافق 
با وزیران کشــور امارات و منابع انســانی یا با تصمیم رئیس مقام قضایی 
محلی تعینی می شود. حکم خدمات اجتماعی فقط برای پرونده های 
جنایی اســت، به عنوان جایگزین مجازات حبــس برای مدت حداکثر 
شش ماه یا جزای نقدی، مشروط بر اینکه مدت خدمات اجتماعی بیش 

از سه ماه نباشد.

طبق ماده ٤۹ بند ٦ قانون اتحادی شماره ۲١ سال ١۹۹۵ در مورد ترافیک و اصالحات آن :
هرکسی که تحت تأثری مشروبات الکلی، مواد مخدر یا امثال آن در جاده رانندگی کند، به حبس 

و جزای نقدی تا ۲0،000 درهم یا یکی از این دو مجازات محکوم می شود.

تعدادی از بانک ها در امارات متحده عربی از طریق پســت الکرتونیکی و پیام های متنی با مشــرتیان خود ارتباط برقرار می کنند تا از قربانی 
شــدن کالهربداری های پیچیده توســط گروه های مختلف به طرق مختلف هشــدار دهند و از آنها میخواهند فورًا هرگونه فعالیت متقلبانه را 
گزارش دهند. این هشــدارها شــامل دریافت پیام ها یا تماس هایی از سوی افرادی می باشد که با هدف به دست آوردن اطالعات شخصی شما 
برای انجام عملیات کالهربداری خود را یکی از کارکنان بانک، پلیس، ادارات دولتی، شــرکت های تحویل دهنده یا ارائه دهندگان خدمات 
مخابراتی معرفی می کنند و از شــما اطالعات تماس یا شــماره حســاب، شــماره شناســه، ایمیل یا OTP )رمز یکبار مصرف که از طریق بانک 

ارسال شده( را میخواهند.

طبــق قانــون کار امــارات ) قانون العمل ( کارفرما بــا توافق قانونی با كارمنــد می تواند با اخذ 
موافقت اداره كار او را به مدت شش ماه استخدام موقت كند و چنانچه کارفرما تشخیص دهد که 
نریوی کار در این مدت زمان ۶ ماهه مناسب کار در شرکت نبوده می تواند بدون ارسال هیچگونه 
اخطــار قانونــی به نریوی کار، از ادامه کار با او صرف نظر کند و كارمند موقت نمی تواند ادعائی 

در این مورد داشته باشد.

قواننی حکم اجرایی برای خدمات 
اجتماعی در امارات

مجازات رانندگی با وسیله نقلیه تحت تاثری 
مواد مخدر

 هشدار بانک های امارات در مورد کالهربداری اینرتنتی

استخدام کارمند به صورت آزمایشی در امارات

قانون برمال کردن اطالعات در امارات

بر اساس ماده ۳۷۹ قانون اتحادی امارات متحده عربی :
هرشــخصی با توجه به موقعيت شــغلی خودش اطالعــات محرمانه 
شــخص دیگــری را برمال نمايد بــه حبس حداقل ١ ســال و به جريمه 

نقدی حداقل ۲0 هزار درهم محكوم خواهد شد.
اگر اطالعات در فضای مجازی به اشــرتاک گذاشته شود )اينستگرام، 
واتساپ، اسنپ چت، فيســبوك و ...( جزء جرائم فناوری اطالعات 

بوده و مجازات آن به مراتب شديدتر خواهد بود.

ممنوعیت جت اسکی در پالم جمریا 
پس از اعرتاضات عموم مردم به مسابقات جت اسکی ها با سرعت باال در نزدیکی قسمت های 
شــنا، در بیانیه ی  از ســوی اداره دریایی دبی، اســتفاده از جت اســکی در پالم جمریا و دبی 

هاربور ممنوع شد.
استفاده از جت اسکی در بخش های ممنوع شده ۵00 درهم جریمه دارد.

در صورت تکرار مبلغ این جریمه دو برابر خواهد شد.
اگر فردی سه بار مرتکب تخلف شود، عالوه بر جریمه ١۵00 درهمی، جت اسکی وی نیز یک 

ماه توقیف می گردد.

اخبار قانونی
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نکات قانونی

تجمــع در محــل حادثه یکــی از رفتارهای منفی غریقابل قبول اســت کــه مانع حرکت 
آمبوالنس ها ی اورژانس، گشــت های ترافیکی و دفاع مدنی در اسرع وقت برای انجام 
وظیفــه خــود و ارائه کمک به مجروحــان و نجات جان آنها می گــردد. پلیس همچننی 
اعالم کرد: تجمع در محل حادثه و ایجاد ترافيک ١000 درهم جريمه دارد. ضمن اينکه 
تجمع افراد کنجکاو در محل تصادفات رانندگی و فیلمربداری آنها از خودروهای درگری 
در تصادفات و مجروحان و ارســال تصاویر در شــبکه های اجتماعی یکی از رفتارهای 
غریقابل قبول است.مطابق با منت ماده ١۹۷ قانون مجازات از نظر قانونی چننی فردی 

جنایتکار است و مجازات وی حبس و جریمه نقدی است.

مجازات تجمع در محل تصادف در امارات

حبس و جریمه نقدی برای استفاده از 
کارت های الکرتونیکی جعلی

جعل یا کپی کارت اعتباری یا مدنی یا هر وسیله پرداخت الکرتونیکی دیگر، و استفاده 
از آن، شما را در معرض حبس و جریمه حداقل پانصد هزار درهم قرار می دهد.
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نکات قانونی

طبــق قانون عمل امارات : در صورت قطع 
رابطــه کار بــنی کارگــر وکارفرمــا، کارفرما 
حق غرامت برای فســخ قرارداد را دارد که 
معادل دســتمزد نیم حقوق به مدت سه ماه 

)۴۵ روز( است.

در صورتــی کــه فــردی در هنــگام انجــام 
وظیفه ی خود در کالبدشــکافی جســد و یا 
پزشــک در معاینه فرد آســیب دیده از عمد 
در علــت فوت و یا جراحت تغیریی دهد با 
جریمــه نقدی تا ۲0 هــزار درهم و یا زندان 

مجازات میشود.

بعد از اخذ اقامت از طریق ســرمایه 
گــذاری و ثبــت شــرکت در امارات 
متحده عربی سرمایه گذار )یا همان 
شــریک در الیســنس( نمی تواند در 
شــرکت دیگــری، به عنــوان کارمند 
فعالیت داشته باشد. شخص سرمایه 
گذار که اقدام به ثبت شرکت می کند 

باید بداند که بر اســاس قانون تجارت کشــور امارات، مصوب ١۹۷١، شرکا باید هرساله مکانی 
را به عنوان مقر و دفرت شرکت، به دایره اقتصادی معرفی و الیسنس خود را تمدید کنند. شرکا 
باید بدانند که تبدیل اقامت از الیســنس به کارمندی، بر اســاس دستورالعمل های وزارت کار و 

اداره مهاجرت امارات، تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. 

بر اســاس ماده ١١ و ماده ۳۴ و ماده ۳۴ مكرر قانون شــماره ۶ اقامت كشــور امارت مصوب 
١۹۷۳ و تعديالت الحاقی در ســال ۲00۷  : اگر دارای اقامت هســتيد )اقامت پدر، همســر، 
شــركت( و برای شــركت ثالثی بدون داشــنت ليبل )مجوز اداره كار( كار می كنيد، مجازات 
جريمه نقدی و حبس یا اخراج از امارات ) ديپورت ( را در پیش دارید. همچننی اين جريمه 
برای شــركتی كه شــما را برای كار بدون ويزا اســتخدام كرده اســت جريمه نقدی تا ســقف 

۵0000 درهم است.
دادســتانی کل امــارات متحــده عربــی از 
طریــق توئیتی کــه در حســاب های خود در 
شــبکه های اجتماعی ارســال کرده اســت، 
مجازات شنود محتوای تماس ، بدون اجازه 
قبلی از مقامات قضایی ذیصالح را مشخص 

کرده است.
دادســتان عمومی اعــالم کرد که بر اســاس 
مــاده ۷۲ فرمــان اتحــادی ســال ۲00۳ در 
مــورد تنظیم بخــش ارتباطــات از راه دور و 
اصالحات آن، هرکسی که محتوای تماس را 
بدون اجازه قبلی از مراجع قضایی ذیصالح 
اسرتاق سمع کند، به مجازات حبس و جزای 
نقدی یــا یکی از این دو مجــازات محکوم 

می شود.

مطابــق بــا مــاده ۶۹ قانــون راهنمایــی و 
رانندگــی در امــارات متحــده عربــی عدم 
اولویــت بــه عابریــن پیــاده در مکان  هــای 
تعینی شده در خیابان ها، ۵00 درهم جریمه 

و ۶ امتیاز سیاه دارد. گاهانه یک گواهی جعلی یا تاییدیه  طبق ماده ۲١۹ قانون اتحادی، هر پزشک یا مامایی که آ
در مورد بارداری صادر کند به حداکثر مدت پنج سال حبس محکوم می شود.

جربان خسارت استعفای 
داوطلبانه

مجازات شنود محتوای 
تماس

اولویت عابرین پیاده در 
قواننی امارات

قانون امارات متحده عربی

مجازات صدور گواهی بارداری جعلی

 قواننی حقوقی ثبت 
شرکت در امارات

مجازات کار بدون ویزا در امارات

مجازات جعل در پرونده 
بیمار در امارات

١-هرکســی که یک فرد خالفکار یا متجاوز 
از قانــون ، "حــال این فرد یــک  بیگانه ی 
شــهروندان کشــور  از  یکــی  یــا  خارجــی 
امــارات باشــد " را پناه دهــد ... مجازات 
وی حداکثر یک سال زندان و جریمه ای تا 

سقف صدهزار درهم است.
اتحــادی  مجــازات   ۲۶۲ مــاده  ۲-طبــق 

امارات :
هر کس که با هر گونه تبلیغات، تالشی برای 
خدشــه دار کردن کرامــت قاضی یا هر یک 
از اعضــاء دادرســی عمومی کــه در ارتباط 
بــا پرونده ای بوده انجــام دهد، با حبس و 

جزای نقدی یا یکی از این دو مجازات می شود.
۳-عقد اجاره با فوت موجر يا مستاجر خاتمه پيدا نميكند و به ورثه انتقال می بايد.

۴- در صورت داشــنت شــرکت و عدم فعالیت آن، نسبت به کنسل نمودن آن به صورت قانونی 
اقدام نمایید و در این خصوص سهل انگاری نکنید.
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نظر به اینكه در تبلیغات متعدد شركتهای فروشنده امالك برای دعوت به خرید ملك 
همراه با اقامت ،این شبهه ایجاد شده كه با خرید ملك، اقامت تجاری و به اصطالح 
کاری هم ضمیمه آن است و میتوان با این نوع از اقامت بیزنس هم انجام داد لذا باطالع می 
رساند شركتهای ساختمانی صرفًا فروشنده های امالک هستند و اعطای اقامت توسط جوازات 
یا امیگریشن )اداره مهاجرت ( صورت میگرید ، آن هم از نوع اقامت مسکونی نه اقامت تجاری 
یا کارمندی و با خرید ملک آن هم با رعایت شرایط اعالمی جوازات ، این اقامت فقط از نوع 
مسكونی )مستثمر( بوده كه فقط تا تاریِخ داشنت ملك ،معترب است و به محض فروش، آن اقامت 

هم كنسل می شود و از نوع تجاری یا کاری نمی باشد.

در هنگام خرید امالک به منت قرارداد توجه کنید و بدون اطالع از شرایط قانونی در آن مبادرت به امضای آن 
نکنید. در یک قرارداد قانونی منصفانه باید شروط قراردادی واضح بوده و حق هر دو طرف در آن رعایت شده 
باشد. همچننی مرجع قانونی حل اختالف دقیقًا مشخص شده باشد. چنانچه در قراردادی مرتاژ ملک با میزان دقیق 
مشاعات مشخص نباشد احتمال دارد یک آپارتمان پنجاه مرتی را به شما با مرتاژ هشتاد مرت بفروشند و پول هشتاد مرت را از 
شما بگریند در حایل که مشاعات آن ملک کمرت از میزان مشخص هست و یا اینکه چنانچه در قرارداد در قسمت مرجع حل 
اختالف، تحکیم یا داوری قید شده باشد شما وضعیت سخت تری برای طرح دعوی احتمایل خواهید داشت و بهرت است 
مرجع حل اختالف ، محاکم دبی تعینی شود.این امر وقتی حساسیت پیدا می کند که شما بعد از خرید آپارتمان از شرکتی 
متوجه می شوید که آن شرکت بعد از چندین ماه همان آپارتمان را به قیمت کمرتی می فروشد و دالیل این موضوع را مسایلی 

واهی تفسری می کند که حقیقت ندارد تصمیم به طرح دعوی قانونی می کنید.

١١

۲۲
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بسیار مراقب باشید که از هرگونه اشتغال و فعالیت بدون مجوز قانونی از اداره کار امارات ) لیبل آفیس( برای 

دیگران خودداری کنید بخصوص وقتی که اقامت شما در محلی غری از محلی است که شما در آن کار می کنید. 

کار در تعریف قانونی اشتغال به هر عملی است که شما را به عنوان کارمند قانونی آن مجموعه تلقی کند خواه موقت 

چند روزه و یا بیشرت و اعم از اینکه مستقیمًا در آفیس آن شرکت مشغول به کار باشید و یا اینکه با حضور در محل آن شرکت 

و با تبلیغ فروش ، این رابطه کاری را که در قبال دستمزد است ایجاد کنید.این اقدام یعنی فعالیت کاری غری قانونی برای 

هر دو طرف مشمول مجازات قانونی است و برای شما مشمول دیپورت هم هست، پس مراقب باشید به هیچ وجه به 

وعده های مایل این شرکتها اعتماد نکنید. این مهم برای اشخاص سلربیتی هم بسیار قابل اهمیت است چون آنها نیز با 

قبول وعده های مایل به این تقاضاها جواب مثبت داده و غافل از عواقب قانونی آن صرفًا برای دریافت آفر مایل اقدام 

به این تبلیغات می کنند بدون اینکه از صحت و سقم ادعاهای آن تبلیغات مطلع باشند. در این حالت ها بایستی از این 

شرکتها بخواهید که مجوز قانونی تبلیغات فروش برای آن شرکت را بصورت رسمی با سربرگ مراجع قانونی به شما ارایه 

بدهند.عجیب این است که واسطه های این اشخاص سلربیتی صرفًا برای دریافت کمیسیون خود حاضر می شوند سلربیتی 

هایی که به انها اعتماد دارند را ترغیب به این کار کنند غافل از اینکه چنانچه در اثر تبلیغ کاذب ، شخصی خریدی کرد 

و بعدًا متضرر شد میتواند به تبلیغات آن شخص معروف استناد کرده و با ادعای فریب اقدام به شکایت هم جزایی و هم 

مدنی نماید چرا که در اثر تبلیغات غری واقع امیدوار به انجام معامله ای شده که صحت نداشته است. اشخاصی هم که 

ویزای توریستی دارند کفیل شان همان شرکتی است که برای آنها ویزا گرفته و در ویزای آنها هم صراحتًا مشخص است که 

ویزا از نوع توریستی بوده نه کاری و نمی توانند جایی بدون مجوز قانونی کار کنند.

۳۳
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در صورت اخذ هرگونه اقامتی باید توجه داشت 
ازدواج  زمانی که  تا  دخرت  خانواده  اعضای  که 
اقامت  از  تواند  می  فقط  سالگی   ١٨ سن  تا  پسر  و  نکرده 
بایستی  سن  ازاین  بعد  و  استفاده کنند  بودن  تکفل  تحت 
اقامت قانونی متناسب با شرایط قانونی برایشان اخذ کرد.

مسکونی   اقامت  اخذ  برای  که  شخصی 

باید  می کند  مسکونی  ملک  خرید  به  اقدام 

و  ملک  بودن  آماده  صورت  در  صرفًا  باشد که  مطلع 

بعبارتی داشنت سند مالکیت ، امکان اخذ این اقامت 

هست نه اینکه بر اثر تبلیغات کاذب ، شخص را تشویق  

به خرید ملک درحال ساخت با ادعای تحویل اقامت 

ادعا  بودن  از کذب  خریدار  اطالع  از  بعد  و  بنمایند 

جمع  تا  بفروشند  او  به  دیگر  ملک  چندین  دوباره 

امالک خریداری شده مثال به یک میلیون درهم برای 

اخذ اقامت مسکونی برسد و بعد در نهایت اعالم کنند 

مالکیت  سند  و  شود  ساخته  ها کامال  ملک  باید  که 

صادر شود تا امکان اخذ اقامت باشد و یا اینکه تبلیغ 

تجاری  اقامت   ، مسکونی  ملک  خرید  با  که  شود 

شرکتی صادر می شود. اینها  ادعاهای بی اساس است 

که نباید آنرا باور کرد.

انواع  دارای  آن  خاص  شرایط  بر  بنا  ها  اقامت 
اقامت   ، لیبل  یا  اقامت کاری  شامل  و  متفاوت 
تجاری یا شرکتی ، اقامت مسکونی، اقامت همسر، اقامت 
تحصیلی ، اقامت آزاد یا فری لنسری، اقامت کفالتی می باشد 
است که  شرایطی  بودن  دارا  لزوم  آنها  از  یک  هر  اخذ  و 
مسکونی،  اقامت  اخذ  در  مثال  است  مشخص کرده  قانون 
خرید ملک رعایت سقف مبلغ مشخص الزمه آن است و یا 
در اقامت همسر  شرط داشنت سند ازدواج قانونی و .... 
انواع  این  خصوصیات  از  حقایقی  است  مهم  آنچه  ویل 
تا درگری مسایل  آنها مطلع بود  از  باید  اقامت ها است که 
قانونی آن نشوید و یا در خوش بینانه ترین حالت، متضرر 

نگردید.

۴۴

۵۵

۶۶

هشدار قانونی
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 از ورود به هر شرکت بدون شناخت ، تحت عنوان شریک خودداری کنید چرا که در اینصورت به نسبت سهم 

به  اقدام  ابتدا  هستند که که  اشخاصی  باشید  داشته  هستند.توجه  مسئول  شرکت  احتمایل  دیون  مقابل  در  الشرکه 

ثبت یک شرکت تجاری )از نوعی که امکان ورود چندین شریک را داشته باشد( به اسم خود یا معمواًل باسم یک 

شخص دیگر می نمایند و سپس با اعالم هزینه کمرت برای اخذ اقامت، چندین نفر را به عنوان شریک ، وارد شرکت 

اینکه هزینه کمرتی برای دریافت  با تصور  اقامت بدون اطالع و  می نمایند و این حالتی است که شخص متقاضی 

دارد  به دیگران  احتمایل  یا دیون  و  تعهدات  نیست چه  به شرکتی که مشخص  ورود  به  اقدام  پرداخته است  اقامت 

می کند و مطلع نیست که با این اقدام چه مسئولیت قانونی برای خود ایجاد می کنند چرا که برابر قواننی امارات 

متحده عربی، با ورود شریک به شرکت، کلیه مسئولیتهای قانونی شرکت از جمله دیون ) بدهی های قانونی قبلی 

آن شرکت ( به شریک جدید تحمیل می شود و در این رابطه هیچگونه دفاع و عذری نزد مراجع قانونی پذیرفته  

نیست. مورد با این توضیح تکمیل تر می شود که مثال اگر شما امروز وارد شرکتی شدید که این شرکت به هر علتی 

بدهکار  یا  و  باشد  بدهکار  وارد شرکت شوید  اینکه شما  از  قبل  قانونی  تعهدات  پرداخت  و عدم  وام  دریافت  مثل 

هیچ  اصال  شما  و  است  دیگری  به  مربوط  بدهی  اینکه  توجیه  و  هستید  بدهی  این  پرداخت  مسئول  هم  شما  شود 

اطالعی از آن ندارید پذیرفته نیست چون شریک با ورود به شرکت مسئول پرداخت دیون شرکتی است که شریک 

آن شده است و نیز توجه داشته باشید که به هیچ عنوان نمیتوان از بدهکار نبودن آن شرکت مطلع شد چون احتمال 

دارد عمدًا یکی از شرکای قبلی با قید تاریخ قبل در سندی آن شرکت را مدیون کنند.

۷۷

هشدار قانونی
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تجاری  شرکت  ثبت  به  اقدام  اشخاصی که 
می نمایند حتمًا توجه داشته باشند که اواًل:

اقامت  ویل  دارد  اعتبار  سال  یک  صادره  الیسنس 
صدور  تاریخ  از  سال  یک  پایان  در  یعنی  سال،   ۳
الیسنس،  هزینه  پرداخت  با  بایستی  حتما  الیسنس 
وکیل  یا  الکفاله کفیل  حق  قاعدتًا  و  تمدید کنند  آنرا 
اینصورت  غری  در  و  کنند  پرداخت  هم  را  خدمات 
مشمول جریمه می شوند. براین مبنا در شرکت هایی 
شده  شرکت  یک  وارد  اطالع  بدون  شریک  چند  که 
اند )همان موردی که توضیح داده شد  که شخص به 
با  شرکت  وارد  اقامت  اخذ  بودن  تر  هزینه  تصور کم 
موضوع  این  از  هم  خربی  البته  و  شده  شریک  چند 
ندارد(، با مشکل چگونگی پرداخت این هزینه ها – 
تمدید الیسنس و حق الکفاله کفیل – مواجه می شوند 
و این آغازی است بر مشکالت بخصوص اینکه یک یا 
چند شریک موافق این پرداخت نباشند. در این ایام 
با گذشت یک سال، شخصی که برای شما اقدام کرده 

احتمااًل جوابگو نیست.

١0١0 هستید  امارات  در  ملک  مالک  درصورتی که 

و قصد اجاره آن را دارید توجه داشته باشید 

نمیتوانید  قانونی  نظر  از  مهلت  انقضای  با  که 

مقررات  برابر   . بنمایید  را  مستاجر  تخلیه  تقاضای 

از  ماه  دوازده  از گذشت  بعد  صرفًا  شما  مربوطه 

باشید  داشته  )توجه  قانونی  انذار  یک  ابالغ  تاریخ 

شود(  تنظیم  وکیل  مشورت  با  بایستی  هم  انذار  منت 

بخواهید. مستاجر  از  را  محل  تخلیه  میتوانید 

٨٨

از خرید شرکت هایی که قبال ثبت شده اند به هر 
در  توضیح  خودداری کنید.با  شرطی  هر  و  مبلغ 
شرکت  به  ورود  یا  و  خرید  با  شد که  ذکر  دیگر  های  بند 
آن  احتمایل  دیون  کلیه  پرداخت  مسئول  شما  جدید، 
است  قدیمی  شرکت  قبیل که  این  از  ادعاهایی  هستید. 
و دارای حساب بانکی فعال و ..... جز مسئولیت بیشرت 

برای شما نتیجه ای به همراه ندارد. 

۹۹
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ثبت  با  اشخاصی  شده که  مشاهده  بعضًا   
شرکت تجاری ، مدعی تجارت انالین بوده 
و با اخذ مبالغ عمده از اشخاص ، سندی را اعم از 
چک یا سند رسمی به عنوان تضمنی ارایه می کنند 
 ، پول  وصول  از  بعد  و  بعد  سال  یک  مثاًل  تاریخ  به 
از انجام تعهدات قانونی خود طفره می روند و در 
این حالت شما فقط حق اقدام در راس تاریخ مقرر 
طرف  چنانچه  و  آن  از  قبل  نه  و  دارید  را  سند  در 
راحتی  به  پس   ، شد  خواهید  متضرر  شود  متواری 
نکنید.توجه  اعتماد  شرکتها  و  اشخاص  این  به 
هزینه  با  الیسنس که  یک  یعنی  شرکت  باشید  داشته 
اینگونه  از  قبل  پس  هست،  آن  دریافت  امکان  ای 
این  مایل  اعتبار  از  مقتضی  طرق  از  حتمًا  اقدامات 
افراد مطلع شوید و قبل از اقدام به پیشنهاد وسوسه 
انگیز این اشخاص حقیقی و حقوقی به دقت توجه 
کنید و آنرا با اشخاص خربه مطرح و با عجله تصمیم 

نکنید.  مشارکت  به 

دارای چند  با شرکتهایی که  تجارت  برای هر گونه 
بعمل  را  دقت  نهایت  هستند  مشابه  اسم  با  شرکت 
های  اسم  با  شرکت  چند  ثبت  با  اشخاص  از  آورید.بعضی 
با  مثاًل  نباشد  براحتی مشخص  آن  بسیار مشابه که شناسایی 
کم و زیاد کردن یک کلمه و یا اضافه نمودن یک پسوند یا 
اول  نگاه  به راحتی در  ) که  به اسم تجاری شرکت  پیشوند 
متقبل  دیگر  شرکت  اسم  با  را  تعهداتی   ،  ) نیست  مشخص 
می شوند و در زمان وقوع احتمایل اختالف و طرح دعوی 
مشخص می شود که تعهدات مربوط به شرکت دیگری است 
که یا کنسل شده و یا هیچ اموایل برای پرداخت دیون ندارد.

١١١١

شریک  هر  خروج  یا  و  شرکت  برای کنسل کردن 
انجام شود چرا که  اقدامات قانونی  بایستی حتمًا 
و  شود  نمی  قانونًا کنسل  شرکت  شما،  تمایل  عدم  صرف  به 
انجام بدهید که  را  این کنسلی  بایستی مراحل قانونی برای 

آنهم مستلزم پرداخت هزینه است.

١۳١۳

١۲١۲
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 از صدور چک مشروط و یا باصطالح چک ضمانتی 

با  چکها  اینگونه  کردن  صادر  کنید.  خودداری 

استناد باینکه مشروط به انجام شرطی بوده تاثریی در تحت 

تعقیب قرار گرفنت صادر کننده چک ندارد و دارای مجازات 

دفاع   ، امارات  در  چک  جزایی  قواننی  در  است.  کیفری 

امانتی  ادعای  نیست.  استماع  قابل  تضمینی  چک  صدور 

صادر کردن چک هم فقط در صورتی قابل پذیرش می باشد 

که مستند به دالیل کافی باشد ، اقدامات قانونی قبال انجام 

شده باشد و صرف ادعا کفایت نمی کند.

 با توجه به هشدارهای مراجع قانونی در مورد ١۴١۴

و  بانکی  کالهربداران  حیله  از  بودن  مراقب 

کالهربدار  ای  عده  که  شده  مشاهده  بعضًا  اینرتنتی، 

وبخصوص  مدیا  سوشیال  طریق  از  پیام  ارسال  با 

یا  و  با جعل عنوان کارمند  و  برای اشخاص  اینستاگرام 

تا  از آنها خواسته اند  بعضًا مدیران بانک های امارات 

برای دریافت مبلغی )که در واقع وجود خارجی ندارد 

و همه ترفند کالهربداری است( با آنها همکاری نموده 

عملیات  یا  و  پرونده  تشکیل  عنوان  به  را  مبالغی  و 

معرفی  آنها  که  حسابی  به  توقیفی  پول  آزادسازی 

سلیم  عقل  که  است  واضح  پر  واریزنمایند.  میکنند 

از یک کشور خارجی  بپذیرد که  را  ادعایی  نباید چننی 

بدهند  مبلغ کالنی  دریافت  به  دعوت  پیام  برای کسی 

دعوت  این  باشد.  آن  دریافت  توهم  در  شخص  بعد  و 

فریب  برای  البته  و  نیست  و کالهربداری  فریبکاری  جز 

خوردگان هم جز طمع کاری نیست. مراجع قانونی در 

این مورد بسیارهشدار داده اند. 

از    ، دیگران  با  تجاری  معامله  هر گونه  از  قبل 

میزان اعتبار مایل آنها به طریق مقتضی اطالع 

درگری  و  متضرر  را  خود  سبب  بی  اعتماد  با  و  حاصل کنید 

مسایل قانونی نکنید. تجارت و خرید و فروش کاال و یا هر 

تنظیم  یعنی  اصویل  طریق  از  بایستی  فقط  خدمات  گونه 

قانونی قرارداد با مشخص بودن همه شروط انجام شود و 

از انجام معامله به سبک های سنتی قدیم خودداری کنید.

١۶١۶

١۵١۵
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 اعطای وکالت به اشخاص فقط باید در راستای اقدامی باشد که بناست وکیل برای شما انجام بدهد. دفاتر وکالت 

رسمی اماراتی نمونه هایی از وکالت دارند که به آن "توکیل بالقضایا " می گویند.برای انجام کلیه امور که شامل 

هرگونه خرید و فروش امالک و اموال موکل نیز نوعی از وکالتنامه هست که به آن " توکیل عام" میگویند. برای انجام 

عملیات ثبت شرکت بایستی " توکیل خاص بالشرکات " اخذ شود . پس مراقب باشید در صورت عدم اعتماد به شخصی که 

میخواهید به او وکالت بدهید و یا یانکه اصال ضرورتی به اعطای این نوع از وکالت نیست از تفویض وکالت کلی یا توکیل 

عام خودداری کنید چون شخصی که به او وکالت داده اید قادر به انجام کلیه امور وکالتی مندرج در وکالتنامه می باشد. 

١۷١۷

عربی  امارات  در  قانونی  مشاوره  گونه  هر  برای 
متحده فقط از طریق دفاتر رسمی وکالتی که با اسم 
" محامون و مستشارون قانونیون" شناخته می شوند 
بدون  اشخاصی که  به مشورت  و هرگز  اقدام کنید 

سمت قانونی مدعی وکالت هستند اعتماد نکنید.
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